Μάξηηνο 2015

Ζκεξίδα ζην ΒΔΘ κε Θέκα «ΑΓΟΡΑΕΔΗ
ΔΛΛΖΝΗΚΑ;»
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη ν Πνιηηηζηηθφο
– Πλεπκαηηθφο χιινγνο «ΚΟΡΑΗ», ζαο πξνζθαινχλ ζε
εθδήισζε-ζπδήηεζε κε ζέκα: «ΑΓΟΡΑΕΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ;»
ηελ Σεηάξηε, 18 Μαξηίνπ 2015 θαη ψξα 19:30 ζηελ αίζνπζα
νο
εθδειψζεσλ ηνπ Β.Δ.Θ. (Αξηζηνηέινπο 27, 4 φξνθνο) με
ζηόσο ηην ανάδειξη ηηρ αναγκαιόηηηαρ αγοπάρ
εγσώπιων πποϊόνηων
Δηζεγεηέο ζηελ εθδήισζε ζα είλαη:
Ο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΑΠΘ
θνο Γξεγόξεο Εαξωηηάδεο, θαη ν Πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ
Πξνβνιήο & ηήξημεο Διιεληθψλ Πξντφλησλ θνο
Αλαζηάζηνο Υαιθίδεο.

Δθδήιωζε ΒΔΘ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα
Γ.Μάξδαο: Έηνηκν ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο γηα ηελ
αγνξά θαπζίκωλ
ην ηειηθφ ζηάδην βξίζθεηαη ην λέν πιαίζην πνπ ζα ξπζκίδεη
ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαπζίκσλ. Μάιηζηα, φπσο
απνθάιπςε θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, ν αλαπιεξσηήο ππνπξγφο
Οηθνλνκηθψλ Γεκήηξεο Μάξδαο, ην 90% ησλ ζρεηηθψλ
πξνηάζεσλ είλαη έηνηκεο, ελψ ζχληνκα αλακέλεηαη λα ηεζεί
ζε ζπδήηεζε κε ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο θαη ηνπο
αλζξψπνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά θαπζίκσλ.
«ε 20 κέξεο θάλακε φζα δελ έγηλαλ ζε ηφζα ρξφληα», είπε
ραξαθηεξηζηηθά ν αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ,
ελψ αλαθεξφκελνο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο εηαίξνπο
ζεκείσζε «ν ρξφλνο είλαη ν κφλνο καο ερζξφο, θάλνπκε,
φκσο, φηη κπνξνχκε γηα λα πείζνπκε ηνπο εηαίξνπο.
Γηεμάγεηαη έλα αληαξηνπφιεκνο. ηφρνο καο είλαη λα
νδεγήζνπκε ην αληίπαιν ζηξαηφπεδν εθεί πνπ ζέινπκε.
Δίκαζηε έηνηκνη γηα αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο
ξεπζηφηεηαο, αθφκα θαη αλ δελ είρακε ζπκθσλία κε ηνπο
εηαίξνπο, θαη δελ ελλνψ ηελ επηζηξνθή ζηε δξαρκή».
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε νκηιία ηνπ αλαπιεξσηή ππνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε
θαηά
ηε
δηάξθεηα
εθδήισζεο ηνπ ΒΔΘ κε ζέκα «Διιεληθή Δπηρείξεζε –
Γηεζλήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα».
Η
εθδήισζε
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ κε θεξδνζθνπηθφ
νξγαληζκφ BUSINESS MENTALITY, ζην πιαίζην, ηεο
παγθφζκηαο γηνξηήο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε ζσζηή
δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ζε αηνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ
επίπεδν, ηνπ Global Money Week.

Έηνο 14ν

Σεύρνο 10

ΒΔΘ: Οη εξαζηηέρλεο… εθνξηαθνί δελ ιύλνπλ ηα
πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο
Να κε ραζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζε ζπδεηήζεηο επί
ζπδεηήζεσλ θαη ξεμηθέιεπζεο πξνηάζεηο κε αβέβαηα
απνηειέζκαηα,
δεηά
ν
πξφεδξνο
ηνπ
Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο
(ΒΔΘ),
Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο αλαθεξφκελνο ζηηο πξφζθαηεο πξνηάζεηο γηα
θαισδησκέλνπο ηνπξίζηεο, θνηηεηέο θαη λνηθνθπξέο πνπ ζα
επηδίδνληαη σο «έξινθ Υνικο» ζην θπλήγη ηεο… απφδεημεο.
«Σελ ψξα πνπ ε αγνξά βξίζθεηαη ζην έζραην ζεκείν, πνπ έρεη
ζηεγλψζεη θαζψο ε ξεπζηφηεηα είλαη αλχπαξθηε, ε ξχζκηζε γηα
ηηο 100 δφζεηο θαζπζηεξεί, κε κλεκεηψδε ηξφπν, θαζψο
κεηαηίζεηαη απφ κέξα ζε κέξα θαη ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο
αξγνπνξεί λα ππνγξάςεη ηα θνλδχιηα γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ
ΔΠΑ, ην νηθνλνκηθφ επηηειείν, αληί λα δψζεη ιχζεηο θαη λα
εζηηάζεη ζηηο ρξφληεο παζνγέλεηεο, θαηαζέηεη πξνηάζεηο πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ ζελάξην θηλεκαηνγξαθηθήο
ηαηλίαο κε πξσηαγσληζηέο…. εξαζηηέρλεο εθνξηαθνχο»
αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.
«Αλακθίβνια θαηαδηθάδνπκε ηε θνξνδηαθπγή θαη ηε
θνξναπνθπγή, σζηφζν απαηηνχληαη νπζηαζηηθέο ιχζεηο πνπ
ζα θέξνπλ απηά απνηειέζκαηα, πνπ δελ ζα πξνζβάινπλ θαη
δελ ζα πξνθαινχλ ινηδνξία ηφζν εληφο, φζν θαη εθηφο ρψξαο.
Απηφ πνπ έρεη αλάγθε ε αγνξά είλαη ελέξγεηεο πνπ ζα
παηάμνπλ παζνγέλεηεο εηψλ, έρεη αλάγθε ηε ζηαζεξή
πξνζήισζε ζηελ επξσπατθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο, ηελ
νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ, κέζα απφ
ζηνρεπκέλεο πξνηάζεηο πνπ ζηφρν ζα έρνπλ ηελ αχμεζε ησλ
εζφδσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ηε δεκηνπξγία ελφο
ζηαζεξνχ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ, ηελ
πάηαμε ηεο
γξαθεηνθξαηίαο, ηνπ παξαεκπνξίνπ, ηεο παξανηθνλνκίαο, ηεο
πνιχπινθεο δηαδηθαζίαο έληαμεο ΜκΔ ζηα θνηλνηηθά
πξνγξάκκαηα, θαη ηειηθά ηεο επηζηξνθήο ζηελ αλάπηπμε θαη
ηελ θεξδνθνξία» επηζεκαίλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.
«Πάληα κέζσ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κπνξείο λα
απνθνκίζεηο νθέιε, απηφ άιισζηε είλαη θαη ειπίδα φισλ ησλ
Διιήλσλ, σζηφζν δελ ζα πξέπεη λα ραζεί άιινο πνιχηηκνο
ρξφλνο θαζψο επηθέξεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εχζξαπζηε
ειιεληθή νηθνλνκία» θαηαιήγεη ν θ. Παπαδφπνπινο.
Ζκέξα Γηακεζνιάβεζεο ζην ΒΔΘ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζαο πξνζθαιεί ζηελ
εκεξίδα πνπ ζπλδηνξγαλψλεη κε ηνλ Όκηιν HU.M.A.N.S. (Όκηινο
Νέσλ, Δπηζηεκφλσλ & Δπαγγεικαηηψλ) γηα ηελ Ηκέξα
Γηακεζνιάβεζεο κε ζέκα: «Λύζε ηηο δηαθνξέο ζνπ αιιηώο» .
Παξαζθεπή
20/03/2015(Αίζνπζα
Δθδειψζεσλ
ΒΔΘ,
νο
Αξηζηνηέινπο 27, 4 φξνθνο, Θεζζαινλίθε). Σα ζέκαηα πνπ ζα
παξνπζηαζηνχλ ζηελ εκεξίδα αθνξνχλ ηελ εκπνξηθή, ζρνιηθή
θαη νηθνγελεηαθή δηακεζνιάβεζε. Η είζνδνο είλαη ειεχζεξε θαη
ζην ηέινο ηεο εκεξίδαο ζα ρνξεγεζνχλ βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο.

ΠΑΥΑΛΗΝΟ ΩΡΑΡΗΟ 2015
ην κεηαμχ, σο βαξχ ππξνβνιηθφ ραξαθηήξηζε ν θ.
Μάξδαο, ηε λέα ξχζκηζε γηα ηηο ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο,
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην εκπινπηηζκέλν παθέην
κεηαξξπζκίζεσλ πνπ θαηέζεζε ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ,
Γηάλεο Βαξνπθάθεο ζην Eurogroup. «Θέινπκε λα
θηλεζνχκε ζε ζηδεξνηξνρηά δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ
κλεκνλίνπ, πνπ ζα καο νδεγνχζε ζε κία γθξεκηζκέλε
γέθπξα. Η λέα ηξνρηά νλνκάδεηαη λέα ζπκθσλία θαη
θαζνξίδεη ηε λέα ζρέζε καο κε ηνπο εηαίξνπο»,
ππνγξάκκηζε ν θ. Μάξδαο, ελψ αλέθεξε φηη ζα
πξνσζεζεί πξφγξακκα mentoring ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα
ρξεζηκνπνηνχλ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε πνπ ζα βνεζνχλ ην
άλνηγκά ηνπο ζην εμσηεξηθφ.
«Καζαξέο ιύζεηο θαη όρη νπηζζνδξόκεζε»
Σελ αλάγθε εμεχξεζεο θαζαξψλ ιχζεσλ πνπ ζα
νδεγήζνπλ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά ζηελ πξφνδν θαη
φρη ζηελ νπηζζνδξφκεζε επηζήκαλε ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο. «Οη επηρεηξήζεηο δεηνχλ
μεθάζαξεο απαληήζεηο γηα ην πψο ζα κπνξέζεη ε ειιεληθή
νηθνλνκία λα ειπίδεη ζε έλα θαιχηεξν αχξην», ηφληζε ν
θ.Παπαδφπνπινο.
«Σν δεηνχκελν είλαη ε αλάδεημε ελφο λένπ, πγηνχο
παξαγσγηθνχ κνληέινπ, απαιιαγκέλνπ απφ ηηο αδπλακίεο
ηνπ παξειζφληνο, είλαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα, πνπ έρεη ελνρνπνηεζεί θαη΄ επαλάιεςε ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε ζηήξημε ηεο πξσηνπφξνπ
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ε ελδπλάκσζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο»
επηζήκαλε ν θ. Παπαδφπνπινο ππνγξακκίδνληαο φηη «ην
κνληέιν αλάπηπμεο, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ αλάδεημε ησλ
πγηψλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο πξέπεη λα ζηεξηρζεί απφ ηε
λέα θπβέξλεζε. Με θηλήζεηο γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ
ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηε κείσζε ηεο θνξνινγίαο, ηελ
πξνζέιθπζε
λέσλ
ηδησηηθψλ
θεθαιαίσλ,
κε
απνθξαηηθνπνηήζεηο πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζε δηαθαλείο
φξνπο θαη δηαδηθαζίεο».
Ζ ζεκαζία ηωλ ΜκΔ ζηηο εμαγωγέο
χκθσλα κε ζηνηρεία έξεπλαο ζπγθπξίαο ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο, πνπ παξνπζίαζε ν Γηάλλεο Υαηδεδεκεηξίνπ,
πξψελ πξχηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη
θαζεγεηήο ζην Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΠΑΜΑΚ, ζεκαληηθή αχμεζε θαηέγξαςε
ε εμαγσγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ΜκΔ ηεο επαξρίαο, νη
νπνίεο δηπιαζίαζαλ ην κεξίδην ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ(44% ησλ πσιήζεσλ ην
2014, απφ 24% ην 2012). Δπίζεο, ην κεξίδην ησλ
εμαγσγηθψλ κηθξνκεζαίσλ ηεο επαξρίαο έρεη ζρεδφλ
δηπιαζηαζηεί(21% ην 2014 απφ 14% ην 2012), ελψ έρεη
παξακείλεη ζηαζεξφ ζηε Θεζζαινλίθε θαη έρεη κεησζεί
ζεκαληηθά ζηελ Αζήλα.
Σελ αλάγθε δνκηθψλ πξνζαξκνγψλ ζηνλ εζληθφ
ζρεδηαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηεχξπλζε ηεο
ειιεληθήο εμαγσγηθήο βάζεο ππνγξάκκηζε ν πξφεδξνο
ηνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδαο Κπξηάθνο
Λνπθάθεο. Δηδηθά γηα ηε Θεζζαινλίθε ηφληζε ηελ αλάγθε
αλάδεημεο ηεο ζε εμειηγκέλν δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν
κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ, νινθιεξσκέλσλ
δνκψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε επίθεληξν ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ ιηκαληνχ ηεο Θεζζαινλίθεο. ην πιαίζην
απηφ, δήηεζε ηελ άκεζε έιεπζε παξφρνπ ζην ιηκάλη ηεο
Θεζζαινλίθεο.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε πξφεδξνο ηνπ BUSINESS
MENTALITY, Αΐληα Νίθα αλέθεξε φηη «ε αλάιεςε
εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλακθηζβήηεηα ζπλδέεηαη κε
πνιιά πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε,
φζν θαη γηα ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κέζα
ζην νπνίν ιεηηνπξγεί. ε εζληθφ επίπεδν, ε εμαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα εληζρχεη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ
ηεο ρψξαο, θαζψο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξφζβαζε ζε
ζπλάιιαγκα -ζε φηη αθνξά ζπλαιιαγέο κε ηξίηεο ρψξεοελψ ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο»

Αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ Δκπνξηθφ χιινγν Θεζζαινλίθεο ην
σξάξην ησλ θαηαζηεκάησλ θαηά ηελ Παζραιηλή πεξίνδν.
Πξνηεηλφκελν σξάξην γηα ηελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ είλαη 11 π.κ.
έσο 6 κ.κ. Αλαιπηηθά ην πξνηεηλφκελν σξάξην ιεηηνπξγίαο:
ΠΔΜΠΣΗ

02/04/2015

10π.κ. – 9κ.κ.

ΠΑΡΑΚΔΤΗ

03/04/2015

10π.κ. – 9κ.κ.

ΑΒΒΑΣΟ

04/04/2015

10π.κ. – 6κ.κ.

ΚΤΡΙΑΚΗ ησλ Βαίσλ

05/04/2015

11π.κ. – 6κ.κ.

Μ. ΓΔΤΣΔΡΑ

06/04/2015

10π.κ. – 9κ.κ.

Μ. ΣΡΙΣΗ

07/04/2015

10π.κ. – 9κ.κ.

Μ. ΣΔΣΑΡΣΗ

08/04/2015

10π.κ. – 9κ.κ.

Μ. ΠΔΜΠΣΗ

09/04/2015

10π.κ. – 9κ.κ.

Μ. ΠΑΡΑΚΔΤΗ

10/04/2015

1κ.κ. – 7κ.κ.

Μ. ΑΒΒΑΣΟ

11/04/2015

10π.κ. – 4κ.κ.

ΚΤΡΙΑΚΗ ηνπ Πάζρα

12/04/2015

ΚΛΔΗΣΑ

ΓΔΤΣΔΡΑ

13/04/2015

ΚΛΔΗΣΑ

Απφ ηελ Σξίηε 14/04/2015 ηα θαηαζηήκαηα ζα ιεηηνπξγήζνπλ
θαλνληθά.

5

νο

ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΟΤ ΠΑΡΘΔΝΟΤ
ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ
Beja ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ, (29.04-03.05.2015)

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηε
νπ
Ληζζαβψλα καο ελεκεξψλεη γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 5 Γηεζλνύο
Γηαγωληζκνύ Δμαηξεηηθνύ Παξζέλνπ Διαηνιάδνπ, ζηελ πφιε
Beja ηεο Πνξηνγαιίαο, ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην
εο
ηεο 32 Αγξνηηθήο Έθζεζεο OVIBEJA (29 Απξηιίνπ έωο 3
Μαΐνπ 2015). Ο δηαγσληζκφο δηνξγαλψλεηαη απφ ηνπο θνξείο AC
OS (Αγξφηεο ηνπ Νφηνπ) θαη Οίθνο Διαηνιάδνπ (Έλσζε
Διαηνπαξαγσγψλ Πνξηνγαιίαο), κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ
Πνξηνγαιηθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη δηεμάγεηαη ελψπηνλ
δηεζλνχο
θξηηηθήο
επηηξνπήο
πνπ
απνηειείηαη
απφ
πηζηνπνηεκέλνπο απφ ην Γηεζλέο πκβνχιην Διαηνιάδνπ
γεπζηγλψζηεο ειαηνιάδνπ, πξνεξρφκελνπο απφ ηελ Πνξηνγαιία,
ηελ Ιζπαλία, ηελ Ιηαιία, ηελ Διιάδα, ηελ Υηιή, ηελ Σπλεζία, θ.α..
Καηά ηελ πεξπζηλή δηνξγάλσζε ζπκκεηείραλ ζηνλ δηαγσληζκφ
100 ειαηφιαδα απφ φινλ ηνλ θφζκν (Ιζπαλία, Πνξηνγαιία, Ιηαιία,
Υηιή, Διιάδα, ινβελία, Οπξνπγνπάε, Γεξκαλία, θ.ά.) , ηα νπνία
δηαγσλίζηεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο: θξνπηψδεο αγνπξέιαην πςειήο
έληαζεο, θξνπηψδεο αγνπξέιαην κεζαίαο έληαζεο θαη ψξηκν
θξνπηψδεο ειαηφιαδν. Απνζηέιιεηαη, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν
Καλνληζκφο ηνπ Γηαγσληζκνχ, φπνπ πεξηγξάθνληαη νη
πξνυπνζέζεηο θαη φξνη ζπκκεηνρήο. Όπσο ζα παξαηεξήζεηε ε
ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη δσξεάλ θαη ε πξνζεζκία
απνζηνιήο δεηγκάησλ ιήλεη ζηηο 28 Μαξηίνπ 2015.
Σπρφλ ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ (ζηελ αγγιηθή
γιψζζα) γηα δηεπθξηλήζεηο ζπκκεηνρήο κε ηελ θπξία Mariana
Matos, e-mail: geral@casadoazeite.pt, κε ηελ παξάθιεζε φπσο
θνηλνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Γξαθείν
Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηε Ληζζαβψλα.

Επισειπημαηική αποζηολή ζηην Κωνζηανηινούπολη ηηρ
Τοςπκίαρ
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
th
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «5 Anfas City Expo 2015», ζηηο 1 έωο
3 Απξηιίνπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr , website :
www.etee.gr

Επισειπημαηική αποζηολή ζηην Κωνζηανηινούπολη ηηρ
Τοςπκίαρ
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «Garden World 2015», ζηηο 2 έωο 5
Απξηιίνπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr , website :
www.etee.gr

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΣΕΔΝΣΑ
Σo Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο δηεζλψλ κεηνδνηηθψλ
δηαγσληζκψλ γηα θαηαζθεπή νδηθψλ αξηεξηψλ, γεθπξψλ
θαη ηνχλει πνπ αθνξνχλ:
Οινθιήξσζε ησλ παξάθηησλ ππεξεζηψλ νδηθήο
θπθινθνξίαο ηνπ Jeddah Jazan φζνλ αθνξά ηελ
ππνδνκή, ηηο άκεζεο ππεξεζίεο νδηθήο θπθινθνξίαο θαη
ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ( Makkah Region + Asir Region).
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 13/4/2015
Οινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ νδηθήο θπθινθνξίαο θαη
ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ ηνπ Qasim Jubail,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηαζκψλ θαη ρψξνπ ζηάζκεπζεο
( Part in Riyadh Region). Πξνζεζκία γηα ππνβνιή
πξνζθνξψλ: 28/4/2015.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
κπνξείηε
λα
επηθνηλσλήζεηε κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε
Σδέληα. ηει.: 00966 126690824, ζηελ ηζηνζειίδα
www.agora.mfa.gr/sa106
θαη ζην email: ecocomjeddah@mfa.gr

Δθζέζεηο ζηνλ θόζκν
BABYBOOM
Πόιε : Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 27 – 29 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: παηδηά θαη νηθνγέλεηα
Πιεξνθνξίεο: site: www.babyboom.be
AGRICULTURE, STOCK BREEDING, POULTRY AND DAIRY
INDUSTRY FAIR
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε , Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 7 - 11 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: γεσξγία, θηελνηξνθία, πηελνηξνθία θαη βηνκεραλία
γάιαθηνο.
Πιεξνθνξίεο: site: www.tuyap.com
IZMIR BOATSHOW 2015
Πόιε : Ιδκίξ , Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 8 - 12 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: λαπηηιηαθά
Πιεξνθνξίεο: site: www.izmirboatshow.izfas.com
SOLAR ENERGY AND TECHNOLOGIES FAIR
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε , Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 9 - 11 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: ειηαθή ελέξγεηα θαη ηερλνινγία
Πιεξνθνξίεο: site: eng.solarexistanbul.com
th
13 INTERNATIONAL BUILDING, CONSTUCTION
MATERIALS, INSTALLATION, HEATING, COOLING, AIR
CONDITIONING, NATURAL GAS AND TECHNOLOGIES FAIR
Πόιε : Bursa , Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 9 - 12 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: νηθνδνκηθά πιηθά, θιηκαηηζκφο, ζέξκαλζε, θπζηθφ
αέξην
Πιεξνθνξίεο: site: www.bursainsaatfuari.com
SAUDI FOOD, HOTEL & HOSPITALITY ARABIA
Πόιε : Σδέληα , ανπδηθή Αξαβία
Ζκεξνκελία: 13 - 16 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα, πνηά, ηξνθνδνζία, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο
εμνπιηζκνχ μελνδνρείσλ
Πιεξνθνξίεο: site : www.sfhh-arabia.com
SALON DE L MOBILE MILANO 2015
Πόιε : Μηιάλν, Ιηαιίαο
Ζκεξνκελία: 14 - 19 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: έπηπια ζαινληνχ
Πιεξνθνξίεο: ηει. +39024699258 e-mail : info
@superviaggi.com, site : www.salonemilano.it

Εεηήζεηο
Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
αλαθνηλψλεη ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη
νη αλαθεξφκελεο ζηε ζπλέρεηα επηρεηξήζεηο, επηζπκνχλ
λα επηθνηλσλήζνπλ κε ειιεληθέο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπλεξγαζηνχλ ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάζε
δήηεζε.
ΗΡΑΖΛ
FEDERATION OF THE ISRAELI CHAMBERS OF
COMMERCE
Email: YonatK@chamber.org.il
Website: www.chamber.org.il
ΗΜ/ΝΙΑ:ΔΠΙΣΟΛΗ:26-02-2015
ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ : Β.2947
ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ
ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΧΝ
ΣΟΤ
ΙΡΑΗΛ
ΤΠΑΡΥΔΙ
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΤΚΑΙΡΙΔ. ΟΙ
ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΠΙΚΔΠΣΟΝΣΑΙ
ΣΗΝ ΑΚΟΛΟΤΘΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ www.chamber.org.il
ΚΑΙ ΝΑ ΔΝΗΜΔΡΧΝΟΝΣΑΙ ΥΔΣΙΚΑ.
ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ
SESCO-ME
Γ/ΝΗ: P.O.BOX 3298 AL-KHOBAR 31952
ΣΗΛ: (+966) 38829546, FAX: (+966) 38829547, EMAIL:
sesco.corporate@sesco-me.com
Website: www.sesco-me.com
ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΠΙΣΟΛΗ
:
12-02-2015
ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ : Β.2187
ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝ ΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΚΑΙ
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΑΛΒΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα
Σίξαλα,
απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν Ιαλνπαξίνπ 2015, ηνπ Γξαθείνπ
Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ( ΟΔΤ ) ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηα Σίξαλα, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη εηδήζεηο νηθνλνκηθνχ, εκπνξηθνχ θαη
επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ
ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηα Σίξαλα (www.agora.mfa.gr/al51 ),
email: ecocom-tirana@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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27/3/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ
ΟΓΟΝΣΟΠΡΟΘΔΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΔΙΟ ΦΡΟΤΡΑ

424 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
138

31/3/2015 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ

ΓΔΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΓΑΗ ΣΧΝ ΑΣΤΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΗΛ.210 6476068
140

31/3/2015 ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΚΟΠΣΟΜΔΝΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ ΣΙ
ΚΤΛΙΟΜΔΝΔ ΚΛΙΜΑΚΔ ΣΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΗΛ. 210 5297261

ΟΔ ΑΔ

123

2/4/2015 ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ ΣΟΤ
ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΚΑΣ/ΣΟ
ΚΡΑΣΗΗ ΘΔ/ΝΙΚΗ Δ ΣΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΓΗ ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΓΙΔΙΝΗ,
ΔΙΓΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΗ , ΚΑΦΔΓΔ ΣΗΛ. 2310 754410
2/4/2015
ΑΝΟΙΥΣΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΑΝΑΘΔΗ
ΓΗΜΟΙΔΤΜΑΣΧΝ,ΣΧΝ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΔΧΝ,
ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΧΝ
ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ,
ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΧΝ,
ΙΟΛΟΓΙΜΧΝ,
ΦΗΦΙΜΑΣΧΝ,
ΓΙΑΦΗΜΙΔΧΝ ΠΡΟΚΛΗΔΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΣΟΤ
ΟΔ ΣΗΛ. 210 5297261
3/4/2015 ΜΔΣΑΘΔΗ ΣΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΔΚΣΤΠΧΣΙΚΧΝ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ. ΣΗΛ : 2313-323115
7/4/2015 ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ
ΔΝΔΡΓΟΒΟΡΧΝ ΠΑΛΑΙΧΝ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΥΑΜΗΛΗ ΑΠΟΓΟΗ ΜΔ
ΑΛΛΑ ΝΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ. ΣΗΛ : 213 2030074
8/4/2015 ΑΝΑΘΔΗ ΜΔΛΔΣΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΔΛΔΣΗ
ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΗ
ΣΑΘΜΔΤΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΣΧΝ 40 ΔΚΚΛΗΙΧΝ ΣΟΤ Γ.
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ». ΣΗΛ : 2313317538
9/4/2015 ΑΡΙΘ.ΓΙΑΚ 7/15 ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΡΟΥΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΣΗΣΙΚΧΝ
ΜΔΧΝ ΣΗ Π.Α. ΣΗΛ : 210 8705013
9/4/2015 ΑΝΟΙΥΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΙΧΝ ΠΛΗΡΧΝ ΔΣ ΤΛΙΚΟΤ BLADE ΣΗΛ. 210 8705015

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

139
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101
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134

135

100

9/4/2015 ΑΝΟΙΥΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΟΤ BLADE ΣΗΛ. 210 8705015

ΓΙΑ

ΟΔ ΑΔ

Γ.Ν ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ

ΓΗΜΟ ΙΛΙΟΤ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ

ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ

ΣΗΝ

10/4/2015 ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΑΤΙΜΑ,
ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΡΧΝ ΣΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ”. ΣΗΛ : 2313302151

ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΟΡΓΔΛΙΟΤ-ΔΤΟΜΟΤ

Δπηζθεθζείηε κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθνύ πλεγόξνπ ηνπ
Βηνηέρλε ζην www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα
Τπεξεζία ή ζέιεηε λα ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηθηύωζεο b2bmall ή
ζην www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξνϊόληα κειώλ
ηνπ επηκειεηεξίνπ.

